
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г l 
Про затвердження матеріалів попереднього погодження 
місць розташування земельних ділянок під розміщення 

об"єктів юридичним та фізичним особам та внесення змін до 
рішень Броварської міської ради 

Розглянувши подання земельного відділу від 02.09.05 Н!! 1826 щодо 
затвердження матеріалів попереднього погодження місць розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів юридичним та фізичним особам 
та внесення змін до рішень Броварської міської ради, враХОВУIОЧИ 
відповідність розміщення об"єктів генеральному плану забудови м.Бровари та 
керуючись ст.ст. 12, 151 Земельного кодексу України, п.12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування вУкраїні", рішення Броварської міської ради від 

19.12.2002р.Н!! 131-08-24 "Про резервування земельних ділянок в м.Бровари" 
зі змінами, затвердженими рішенням Броварської міської ради від 
24.04.2003р. Н!! 240-12-24 ,,про внесення змін до рішення Броварської мїСЬІ(ОЇ 
ради від 19. 12.2002р. Н!! 131-08-24 "Про резервування земельних ділянок в 
м.Бровари", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
розвитку та благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, 
будівництва та екології, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити матеріали попереднього погодження місця розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів: 

1.1. Приватному підприємству "Мустанг-авто" орієнтовною площеlО 
0,35 га для будівництва автосервісного комплексу по бульв.Незалежності в 

районі Промвузла; . . . " 
1.2. Товариству з обмеженою ВІДnОВІД~ЬНІСТЮ "AвToцe~p "П~аDТО 

орієнтовною ІЩощею 0;3 га для БУДІвництва CТ~l1 теХНІЧНОГО 
обслуговування легковоГО автотранспорту по вул.МеталурГІВ; 

1.3. Товариству з об~ежено~ відповідальністю кафе "Віктор" 
. площею О 17 га для БУДІвництва ресторанного комплеl(СУ по 

ОРІЄНТОВНОЮ , п" .. рку еремога· вул.Гагаріна в раЙОНІ РОЗМІщення па " . . ' . 
1 4. . Товариству З обмеженою ВІДПОВІдалЬНІСТЮ "Будів~льно-
· · мп",mcr" орієнтовною площею 0,6 га для будівництва 
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підпр~ємств~ . по. утилізації відпрацьованих гумовотехнічних 
вироБІВ в раИОНІ РОЗМlщеННJI ВАТ "Броварський шиноремонтний завод"; 

. 1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шана-Сервіс" 
ОРІЄНТОВНОЮ площею 0,06 га для будівництва автомобільного газозаправного 
пункту на Об"їзній дорозі; 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шана-Сервіс" 
орієнтовною площею 0,06 га для будівництва автомобільного газозаправного 
пункту по вул.КиївськіЙ на в"їзді в м.Бровари з боку м.Чернігова; 

1.7. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" орієнтовною 
площею 4,9 га для будівництва багатоквартирної житлової забудови з 
вбудованими та окремо розташованими приміщеннями інфраструктури міста 
на території ІУ житлового району по вул.Фельдмана; 

1.8. Паламарчуку Миколі Миколайовичу орієнтовною площею 0,0540 
га ДЛЯ будівництва станції технічного обслуговування легкового транспорту 
по вул.Кірова,96; 

1.9. Приватному підприємцю Хачум"яну Рубену Бениковичу 
орієнтовною площею 0,10 га для будівництва кафе-шашличної з готельним 
комплексом на перетині вул.Київської та вул.В.Симоненка; 

1.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром" 

орієнтовною площею 0,34 га для будівництва цеху по виготовленню 
вентиляційних каналів по вул.Кутузова в районі запроектованого кладовища; 

1.11. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі "М-ЕКО" 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва ресторанного комплексу по 
вул. Черняховського в районі розміщенНJI хлібзаводу; 

1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
заводобудівельний комбінат" орієнтовною площею 12,0 га для будівництва 
комплексної багатоквартирної житлової забудови на території 5 мікрорайону 
ІУ житлового району по вул .. Київській; 

1.13 Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" орієнтовною 
площею 0,7 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Черняховського в районі розміщення ЗОШ N!!1 о; 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю НЩ "ЗахИСТ" 
орієнтовною площею 0,31 га ДЛJI будівництва багатоквартирного житлового 
будинку на території n черги кварталу О~імпійський. . 

Проектно-кошторисну документацІЮ виконувати в складІ загального 

проекту, яким передбачити виконaнНJI генерального плану території частини ІІ 
черги кварталу Олімпійський орієнтовною площею 2,48 га. 

2. Земельному відділу міської ради в ~ісJIЧНИЙ термін з ДНJI прийнятrя 
даного рішення, укласти з юридИЧНИМИ та фІЗИЧНИМИ о.собами, зазначеними в 
п.l даного рішення, ,договори резервувaнНJI земельних Д1ЛЯНок. 

3. Надати юридичНИМ особам, зазначеним в ~.1 даного рішенНJI, дозволи 
на проектно-вИШУКУВальних роБІТ. Проектно-кошторисну 

проведення . . 
документацію замовити та розробити, зnдно ДІЮчого порядку, яку погодити та 

затвердити до 08.09.06. 



У випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу 
на проектно-вишукувальні роботи проводиться в такому порядку, як і його 
надання. 

4. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт терміном до 08.02.2006 року: 

4.1. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по вул.Кірова в районі буд.N!!30; 

4.2. Приватному підприємству Сілукову Віталію Олександровичу для 
будівництва шиномонтажу по вул.Металургів в районі розміщення авто 
гаражного кооперативу "Лісовий"; 

4.3. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" для будівництва 
багатоквартирного житлового будинку по бульв. Незалежності в районі 
розміщення СПТУ -N!! 4. 

5. Земельному відділу міської ради в місячний термін, з дня прийняття 
даного рішення, укласти з юридичними особами, зазначеними в п.4 даного 
рішення, додаткові угоди до договорів резервування земельних ділянок. 

6. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1 Від 14.04.05 N!! 689-33-04 "Про затвердження матеріалів ... ", п.l.8, 

відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Спартак", слова 
" .... товариствУ з обмеженою відповідальністю "Спартак" замінити словами 

. С" ". " ... приватному ПІДПРИЄМСТВУ" партак ... , 
6.2. від 16.12.04 N!! 586-28-24 "Про надання земельних ділянок ... ", 

відмінити п.п.l.0 відносно управління Служби Безпеки України в Київській 
області, згідно листа від 06.07.2005 року N!! 23/867. 

рішення покласти на першого 

В.О.Антоненко 

м.Бровари 

Від ".IIL.."-~~~~НY--1!~ 
N!! #.f-~ 



4 

ПОДA1lliЯ: виконуючої обов"язки завід~чої 
земельним відділом - г~ло~нии 
спеціаліст земельного ВІДДІЛУ 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Перший заступник міського 
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Виконуюча обов"язки завідуючї 
юридичним відділом - головний 
спеціаліст юридичного відділу 

Головний архітектор міста 

Завідуючої загальним відділом 

Начальник управління економіки 

ГС?лова постійної комісії з питань 
. розвитку та благоустрою теРиторій, 
зем~ьиих відносин, архітектури, 
БУДІвництва та екології 
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Земельний відділ просить Вас ерговому засіданні сесії 
міської ради питання про затвердженн матеРІалІВ попереднього погодження 
м.ісць розташування земельних ділянок під розміщення об"єктів юридичним та 
фізичним особам та внесення змін до рішень Броварської міської ради: 

1. Затвердити матеріали попереднього погоджеННJJ місця розташування 
земельних ділянок під розміщення об"єктів: 

1.1. Приватному підприємству "Мустанг-авто" орієнтовною площею 
0,35 га для будівництва автосервісного комплексу по бульв.Незалежності в 
районі Промвузла; 

1.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Автоцентр "Панавто" 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва станції технічного 
обслуговування легкового автотранспорту по вул.Металургів; 

1.3. Будівельній компанії "Сомпекс" орієнтовною площею 0,75 га для 
добудови до багатоквартирного житлового будинку по бульв.Незалежності в 
районі розміщення буд.буд.N!!19,21-а; 

1.4 Будівельній компанії "Сомпекс" орієнтовною площею 0,75 га для 
добудови до багатоквартирного житлового будинку по бульв. Незалежності в 
районі розміщеННJJ буд.буд.N!!5,7; 

1.5. Товариству з обмеженою відповідальністю кафе І "Віктор" 
орієнтовною площею 0,17 га для будівництва ресторанного комплексу по 
вул.Гагаріна в районі розміщенНJJ парку "Перемога"; 

1.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Будівельно-
промислова компанія" орієнтовною площею 0,6 га ДЛЯ будівництва 
підприємства по утилізації відпрацьованих гумовотехнічних виробів в районі 
розміщенНJJ ВАТ "Броварський шиноремонтний завод"; 

1.7 Товариству з обмеженою відповідальністю ,,шана-Сервіс" 
орієнтовною площею 0,06 га для будівництва автомобільного газозаправного 
пункту на Об"їзній дорозі; • 

1.8. Товариству з обмеженою відповідальністю "Шана-Сервіс" 
орієнтовною площею 0,06 га ДJIJJ будівництва автомобільного газозаправного 
ПУНКТУ'по вул.Київській на в"їзщ в м.Бровари з боку м.Чернігова; 
. 1.9. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" орієнтовною 
площею 4 9 га ДJIJJ будівництва багатоквартирної житлової забудови з 
Вбудовани~и та окремо розташоваНими приміщеннями інфраструктури міста 
на території ІУ житлового району по вул.Фельдмана; . 

1.10. Паламарчуку Миколі Миколайовичу 'орієнтовною площею 0,0540 
га для будівництва станції технічного обслуговування легкового транспорту 

110 вул.Кірова,96; 
1.11.' Приватному підпри~ Хачум"JJНY Рубену.. Бениковичу 

. орієнтовною площею 0,10 га для БУДІВНИЦТва- кафе-шаШЛИЧН01 з готельним 
Комплексом на перетині вул.Київської та вул.В.Симоненка; . .... 

\

' , 6роварс:ький l\\iAr 
ВхІдний .М ~-~ ~ 
~" O~ -~. ".- ~ , 



1.12. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вент Пром" 
орієнтовною площею 0,34 га для будівництва цеху по виготовленню 
вентиляційних каналів по вул.Кутузова в районі запроектованого кладовища; 

1.13. Приватній проектно-пошуково-виробничій фірмі "М-ЕКО" 
орієнтовною площею 0,3 га для будівництва ресторанного комплексу по 
вул.Черняховського в районі розміщення хлібзаводу; 

1.14. Товариству з обмеженою відповідальністю "Броварський 
заводобудівельний комбінат" орієнтовною площею 12,0 га для будівництва 
комплексної багатоквартирної житлової забудови на території 5 мікрорайону 
ІУ житлового району по вул .. КиївськіЙ; 

1.15 Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" орієнтовною 
площею 0,7 га ДЛЯ будівництва багатоквартирного житлового будинку по 
вул.Черняховського в районі розміщення ЗОШ Н!! 1 О; 

1.16. Товариству з обмеженою відповідальністю НТЦ "Захист" 
орієнтовною площею 0,31 га для будівництва багатоквартирного житлового 

будинку на території 11 черги кварталу Олімпійський. 
Проектно-кошторисну документацію виконувати в складі загального 

проекту, яким передбачити виконання генерального плану території частини П 

черги кварталу Олімпійський орієнтовною площею 2,48 га .. 

2. Земельному відділу міської ради в місячний термін з дня прийняття 
даного рішення, укласти з юридичними та фізичними особами, зазначеними в 
п.l даного рішення, договори резервування земельних ділянок. 

3. Надати юридичним особам, зазначеним в п.l даного рішення, 
дозволи на проведення проектно-вишукувальних робіт. Проектно-кошторисну 
документацію замовити та розробити, згідно діючого порядку, яку погодити та 

затвердити до 08.09.06. 
У випадку прострочення вказаного терміну, поновлення дозволу на 

проектно-вишукувальні роботи проводиться в такому порядку, як і його 

надання. 

4. Продовжити терміни дії дозволу на проведення проектно
вишукувальних робіт терміном до 08.02.2006 року: 

4.1. Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по ВУЛ.,Кірова в районі 

буд.N!!30; 
4.2. Приватному підприємству Сілукову Віталію Олександровичу 

для будівництва mиномонтажу по вул.Металургів в районі розміщення авто 
гаражного кооперативу "Лісовий"; 

4.3.' Орендному підприємству "Броварипромжитлобуд" для 
будівництва багатоквартирного житлового будинку по бульв.Незалежності в 
районі розміщення СПТУ -N!! 4. 



5. Земельному відділу міської ради в місячний термін, з ДНJI прийнятrя 
даного рішенНJI, укласти з юридичними особами, зазначеними в п.4 даного 
рішення, додаткові угоди до договорів резервуванНJI земельних ділянок. 

6. Внести зміни до рішень Броварської міської ради: 
6.1 Від 14.04.05 N!! 689-33-04 "Про затвердження матеріалів ... ", п.l.8, 

відносно товариства з обмеженою відповідальністю "Спартак", слова 
" .... товариству з обмеженою відповідальністю "Спартак" замінити словами 

О • С" ". " ... приватн му ПІДПРИЄМСТВУ" партак ... , 
6.2. від 16.12.04 N!! 586-28-24 "Про надання земельних ділянок ... ", 

відмінити п.п.1.0 відносно управління Служби Безпеки України в Київській 
області, згідно листа від 06.07.2005 року N!! 23/867. 

Виконуюча обов"язки завідуючої 

земельним відділом - головний 
спеціаліст земельного відділу Л.М.Гудименко 
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